
Struktura

Realizację  zadań Powiatowy Inspektor  Nadzoru Budowlanego dla  Miasta  Rzeszowa wykonuje  przy
pomocy następującej struktury organizacyjnej: 

1. Komórka  ds.  inspekcji  terenowej,  która  prowadzi  postępowania  administracyjne  w  zakresie
właściwości  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego,  prowadzi  działalność  inspekcyjną
w  zakresie  prawidłowości  przebiegu  procesu  budowlanego  i  utrzymania  obiektów  budowlanych,
prowadzi  postępowania  wyjaśniające  przyczyny i  okoliczności  powstania  katastrof  budowlanych,
prowadzi  sprawy związane  z  przyjęciem  obiektów  do  użytkowania,  przeprowadza  obowiązkowe
kontrole budów, a także prowadzi postępowania egzekucyjne.

Komórka ds. inspekcji terenowej obejmuje 6 obszarów: 
• Obszar  nr  1 -  pokój  9,  tel.  017  748-43-52,  obejmujący  teren  ograniczony:  od  północy  –

ul.  Wyspiańskiego,  ul.  Hoffmanowej,  ul.  Unii  Lubelskiej,  od  wschodu  –  ul.  Dąbrowskiego,
Al  Powstańców Warszawy, rzeką  Wisłok  od Mostu  Karpackiego  do południowej  granicy miasta,
od południa i zachodu – granicami miasta pomiędzy rzeką Wisłok a ul. Wyspiańskiego. 
Osiedla: Dąbrowskiego, Kmity, Staroniwa, Zwięczyca.

• Obszar  nr  2 -  pokój  7,  tel.  017  748-43-53,  obejmujący  teren  ograniczony:  od  północy  –
ul. Lwowską, od wschodu i południa – granicami miasta (z wyłączeniem nowo przyłączonego osiedla
Słocina) pomiędzy rzeką Wisłok a ul. Lwowską, od zachodu – rzeką Wisłok od granic miasta do
Mostu Karpackiego, Al. Powstańców Warszawy, Al. Rejtana. 
Osiedla:  Zalesie,  Drabinianka,  Paderewskiego,  Mieszka  I,  Dąbrowszczaków,  Zimowit,  Biała,
Wilkowyja, Pobitno-Południe.

• Obszar nr 3 - pokój 9, tel.  017 748-43-52, obejmujący teren ograniczony: od północy i wschodu –
granicami  miasta  (z  wyłączeniem  nowo  przyłączonego  osiedla  Załęże)  pomiędzy  linią  kolejową
Rzeszów - Kraków a ul. Lwowską,  od południa – ul. Lwowską, rzeką Wisłok od Most Lwowskiego do
linii  kolejowej  Rzeszów  -  Przemyśl,  linią  kolejową  Rzeszów  –  Przemyśl,  ul.  Batorego,
ul. Głowackiego, Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Marszałkowską, od zachodu – wiaduktem
Tarnobrzeskim, linią kolejową Rzeszów - Kraków. 
Osiedla: Pobitno, Pobitno-Północ, Lwowskie, Staromieście, 1000-lecia.

• Obszar nr 4 - pokój 8, tel.  017 748-43-55,  obejmujący teren ograniczony: od północy i zachodu –
granicami  miasta  (z  wyłączeniem  nowo  przyłączonego  osiedla  Przybyszówka) pomiędzy  linią
kolejową  Rzeszów  -  Kraków  a  ul.  Wyspiańskiego,  od  południa  –  ul.  Wyspiańskiego,
ul.  Hoffmanowej,  ul.  Unii  Lubelskiej,  ul.  Dąbrowskiego,  Pl.  Śreniawitów,  od  wschodu  –
Al. Płk. Lisa-Kuli, Al. Cieplińskiego, wiaduktem Tarnobrzeskim, linią kolejową Rzeszów - Kraków. 
Osiedla: Pułaskiego, Kr. Augusta, Baranówka, Krakowska-Południe, Gen. W. Andersa.

• Obszar nr 5 - pokój 8, tel. 017 748-43-55, obejmujący tereny nowo przyłączone.
Osiedla: Załęże, Słocina, Przybyszówka. Zwięczyca

• Obszar  nr  6 -  pokój  6,  tel.  017  748-43-54,  obejmujący  teren  ograniczony:  od  północy  –  Al.
Piłsudskiego, ul. Głowackiego, ul. Batorego, linią kolejową Rzeszów – Przemyśl, rzeką Wisłok od linii
kolejowej Rzeszów – Przemyśl do Mostu Lwowskiego, od wschodu – Al. Rejtana, od południa Al.
Powstańców Warszawy, od zachodu – ul. Dąbrowskiego, Al. Płk. Lisa-Kuli, Al. Cieplińskiego. 
Osiedla: Śródmieście, gen. Grota Roweckiego, Piastów, Nowe Miasto.

2. Stanowisko  ds.  obsługi,  ewidencji  i  sprawozdawczości,  pokój  7,  tel.  017  748-43-53,  które
prowadzi  działalność  w  zakresie:  obsługi  informacyjnej  petentów,  prowadzenia  ewidencji
dokumentów przesyłanych przez organy administracyjno-architektoniczno-budowlane, prowadzenia
ewidencji  rozpoczynanych i  oddawanych do  użytkowania  obiektów budowlanych,  opracowywania
sprawozdań i ankiet.

3. Komórka ds.  administracyjno-księgowych,  pokój  2  tel.  017 748-43-50,   która  prowadzi m.in.
działalność  w  zakresie: obsługi  informacyjnej  petentów,  wykonywania  spraw  administracyjno-
gospodarczych, obsługi kancelaryjnej Inspektoratu, prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej
oraz kadrowej, przyjmowania wniosków oraz interwencji, przyjmowania zawiadomień o zakończeniu
budowy  obiektu  budowlanego,  przyjmowania  wniosków  o  wydanie  pozwolenia  na  użytkowanie
obiektu  budowlanego,  przyjmowania  zawiadomień  o  zamierzonym  terminie  rozpoczęcia  robót
budowlanych, przyjmowania oświadczeń uczestników procesu budowlanego o przyjęciu obowiązków
i zawiadomień o ewentualnych zmianach.

4. Stanowisko  radcy  prawnego,  pokój  1  tel.  017  748-43-50,   które  prowadzi  m.in.  działalność
w zakresie: obsługi prawnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa.


